
Eigenschappen en onderhoud  
meubelstoffen. 
 
U heeft gekozen voor een zitmeubel met stoffen 
bekleding. 
Iedere soort meubelstof heeft zijn specifieke 
eigenschappen en kwaliteitskenmerken. 
U kunt al veel informatie op het stofstaal vinden zoals: 
slijtweerstand, lichtechtheid, en pilgevoeligheid. 
 

* Slijtweerstand 
Uitgedrukt in toeren Martindale. Dit is een schuurtest 
waarbij het aantal omwentelingen de slijtage van de stof 
bepaalt. Globaal kunt u aanhouden:  < 6000 toeren 
uitsluitend voor decoratief gebruik dus niet geschikt voor 
zitmeubelen, <20.000 licht gebruik voor meubelen die 
weinig gebruikt worden, > 20.000 toeren normaal gebruik, 
> 30.000 toeren intensief gebruik en > 40.000 toeren zeer 
intensief gebruik. 
 

* Lichtechtheid 
Loopt in schaal 1 t/m 8 waarbij 1 staat voor zeer gevoelig 
en 8 voor ongevoelig voor                                       verkleuring.  
De gevoeligheid van verkleuring hangt af van de  
samenstelling maar ook van de gekozen kleur. 
Meubelstoffen gaan onvermijdelijk verkleuren onder 
invloed van zonlicht of warmte. 
Natuurlijke stoffen zoals katoen en linnen zijn hier 
gevoeliger voor. 
Indien het meubel in een licht zonnige omgeving komt te 
staan adviseren wij minimaal lichtechtheid van minimaal 
5. Verkleuring kan ook optreden door kleurmigratie van 
donkere kleding zoals spijkerbroeken.  
 

* Pilling en pluisvorming. 
Uit zich aan de oppervlakte door draaien van uitstekende 
vezels tot kleine bolletjes bij weefstoffen. De mate waarin 
een stof neigt tot pillen is afhankelijk van de grondstof en 
garenopbouw. De pilgevoeligheid wordt aangegeven met 
een getal tussen 1 en 5. Hierbij is 1 een zeer sterke pilling 
en 5 geen pilling. 
Pilling en ruig worden van de stof heeft te maken met  de 
samenstelling (menggarens) maar ook door contact met 
bepaalde textielsoorten zoals wollen sokken en sloffen 
met rubber zolen. Vaak verdwijnt de pilling na verloop van 
tijd. Eventueel is het eenvoudig te verwijderen met een 
pluizentondeuse. 

 
* Pletten en shading 
In sommige gevallen komt het voor dat er pletplekken of 
zitspiegels in de stof ontstaan. 
Dit komt voor bij poolstoffen of chenille stoffen. Het effect 
is sterk afhankelijk van de lichtinval ter plaatse. Shading is 
niet te voorkomen en geeft geen recht op reclamatie. 

 
* Plooivorming 
Zelfs als het al mogelijk zou zijn een bekleding te 
realiseren die in het gebruik strak blijft, zou het comfort 

van een meubel er 
zwaar onder lijden. Je zou óp het meubel zitten, in plaats 
van erin. Bovendien zouden de bekleding en de naden 
door de spanning kunnen scheuren. Een bekleding die 
strak blijft bestaat niet! Derhalve is plooivorming 
onvermijdelijk. Bij nieuwe zitmeubelen kunnen er in het 
begin zitspiegels ontstaan doordat de bank plaatselijk 
gebruikt wordt en andere delen minder, zo ontstaat een 
verschil in ruimte in de stof. Het is raadzaam indien 
mogelijk regelmatig kussens te wisselen of te wisselen van 
zitplaats zodat de bank meer gelijkmatig gebruikt wordt.  
Mochten er vouwen ontstaan in de bekleding neemt u dan 
contact met ons op. 
 

* Kleurverschil 
Enig kleurverschil met het getoonde staal is niet te 
voorkomen en geen reden tot reclamatie. 
Kleurverschil kan ook ontstaan door lichtinval ter plaatse. 
 

* Reinigen en onderhoud 
Wij raden u aan om de stof regelmatig (wekelijks) te 
stofzuigen met een zachte meubelstofborstel. 
Voor reiniging of vlekjes raden wij TMC vlekkenreiniger 
aan; dit is een neutrale reiniger die bij alle stoffen gebruikt 
kan worden. 
Bij vloeistoffen, zoals koffie en rode wijn, is het belangrijk 
snel te handelen zodat de vloeistof niet te diep in het 
weefsel trekt. Probeer zoveel mogelijk vloeistof op te 
nemen; het liefst met de stofzuiger. Dep na met een 
keukenrol of tissue. Spuit de vlek vervolgens in met TMC 
of James vlekkenspray. Even in laten werken en weer 
opnemen of deppen. Dit herhalen tot de vlek is 
verwijderd. Bij hardnekkige vlekken kan het nodig zijn om 
met een tapijtreinigingsmachine de vlek door te spoelen.  
Bij specifieke vlekken kunt u het beste contact met ons 
opnemen voor de beste behandelmethode. Dit hangt 
namelijk af van het type stof en de samenstelling. 
Voor alle stoffen geldt, ga nooit met een sterk wrijvende 
beweging over de stof, dit kan schade veroorzaken. 
Het beste is om te deppen met een lichte absorberende 
doek. Bewerk de vlek altijd van buiten naar binnen. Neem 
bij twijfel vooral contact met ons op dan kunnen wij u 
gericht advies geven. 
 

* Garantie 
De meeste meubelen worden geleverd met 3 jaar garantie 
op bekledingsstoffen. Hier wordt een afschrijving voor 
gehanteerd. Sommige fabrikanten hanteren afwijkende 
garantie termijnen informeer hiernaar bij onze adviseurs. 
U heeft de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot 5 
jaar waarbij alle voorkomende schade wordt vergoed (zie 
de voorwaarden in de winkel). Verder kunnen kwetsbare 
lichte stoffen behandeld worden met een vlek werend 
middel waarmee wij u 5 jaar garantie tegen vlekken 
kunnen geven.

 


